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Perličkový prirážajúci vibrátor DeLuxe II

Údržba

Vodeodolný vibrátor umyjete počas chvíľky. Pred aj po každom použití ho namydlite a
opláchnite prúdom vlažnej vody. Dezinfekcia pomôcok zbaví pomôcku všetkých nečistôt, a
to aj tých mikroskopických, ktorých by ste si na prvý pohľad nevšimli. Stačí len dezinfekciu
nastriekať na povrch hračky, nechať ju minútku pôsobiť a potom opláchnuť. Nakoniec
pomôcku poriadne utrite uterákom a schovajte ju do textilného vrecka alebo originálnej
krabičky. Všetky erotické pomôcky skladujte oddelene. Zabránite tak tomu, aby na seba ich
rôznorodé materiály reagovali a poškodzovali sa.

Nabíjanie

Vibrátor posiela výrobca cca z 1/5 nabitý. Pred prvým použitím ho ale odporúčame dobiť do
plna. Predĺžite tým výdrž aj životnosť akumulátora. Erotická pomôcka sa dobíja pomocou
praktického USB kábla, ktorý nájdete v balení. Pred nabíjaním musíte najskôr zo spodnej
strany rukoväte hračky odskrutkovať ružový kryt, ktorý chráni nabíjaciu zdierku pred
nečistotami a vodou. Potom už len okrúhly konektor dobíjacieho kábla zasuňte až na doraz
do dierky naspodku vibrátora a druhý koniec pripojte k powerbanke alebo cez adaptér do
elektrickej zásuvky.

V priebehu dobíjania, ktoré trvá cca 1,5 hodiny,   blikajú červené kontrolky pod ovládacím
panelom. Pri úplnom nabití zostanú všetky diódy svietiť. Vibrátor vás potom na jedno
nabitie odmení až 1 hodinou a 45 minútami plnými rozkoše.

Ovládanie

Trochu zložitejšie ovládanie piatimi tlačidlami sa rýchlo naučíte. Pre zapnutie rotácie, ktorá sa spúšťa spoločne s
prirážaním, krátko stlačte ľavé tlačidlo plus (+). Hračka začne prirážať a rotovať na najnižšom, prvom stupni. Zároveň
sa rozsvieti červená dióda pri čísle 1, od ktorého potom svetielko začne postupne preblikávať pri všetkých ostatných
číslicách, ktoré označujú počet nastaviteľných režimov. Opätovným krátkym stlačením tlačidla plus (+) sa preklikáte
až k poslednému, piatemu rotačne prirážajúcemu programu. Spodným, ľavým tlačidlom mínus (–) si zvolíte
predchádzajúci režim. Aby ste hračku vypli (alebo zastavili jej rotačne prirážajúcu časť) musíte sa krátkymi a
opätovnými stlačeniami tlačidla mínus (–) preklikať až k prvému programu a po ňom potom toto ovládacie tlačidlo
stlačiť ešte raz.

Vibrácie vo výbežku na klitorise zapnete krátkym stlačením pravého ovládacieho tlačidla plus (+). Jeho opätovnými
krátkymi stlačeniami sa potom postupne preklikáte až k 5. vibračnému režimu. Diódy počas ovládania blikajú úplne
rovnako ako pri nastavení predchádzajúcej funkcie. Spodným, pravým tlačidlom mínus (–) sa vrátite k
predchádzajúcemu vibračnému režimu a preklikáte sa s ním až k úplnému vypnutiu pomôcky tak, ako sme popisovali
v predchádzajúcom odseku.

Tlačidlo R/S slúži na zmenu smeru rotačných guličiek. Po krátkom stlačení tlačidla sa rotačno-prirážajúca funkcia
vibrátora na okamih zastaví a po nej sa rotačné guličky rozbehnú v opačnom smere (doľava alebo doprava).
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Vibračné programy

Nálož 5 rotačno-prirážajúcich režimov v špičke vibrátora spolu s 5 vibračnými programami vo výbežku nenechá
nikoho v pokoji spať.

Rotačno-prirážajúce režimy v špičke vibrátora
1. Stredne rýchly rotačno-prirážajúci režim
2. Stredne rýchly rotačno-prirážajúci režim
3. Stredne rýchly rotačno-prirážajúci režim
4. Rotácia a prirážanie sa po cca 8 s. sa na sekundu zastaví a znovu spustí
5. Rotácia a prirážanie sa po cca 15 s. sa na sekundu zastaví a znovu spustí

Vibračné programy vo výbežku na klitoris
1. Dva krátke a pomalé pulzy vystrieda jeden dlhý
2. Päť rýchlych pulzov vystrieda jeden dlhý
3. Jednu dlhú pulznú vibráciu vystriedajú tri krátke
4. Pomalá pulzná vibrácia s dlhými pulzmi
5. Tri krátke a rýchle pulzy strieda sekundová pauza

Vodeodolnosť

Vibrátor je vodeodolný. Po hrátkach ho jednoducho celý opláchnite pod tečúcou vodou, ale do vane plnej vody si ho
neberte. Pod priehľadnú TPR vrstvu pomôcky a pod krytku USB zdierky by natiekla voda, a poškodila by tak celú
hračku.

Dizajn a tvar

Veľký, sýto ružový vibrátor s perličkami zaujme svojim dizajnovým výbežkom na klitoris. Ten vyzerá ako zajačik s
dlhými ušami. Nechýbajú mu ani oči a ňufáčik. Zároveň na tele hračky nájdete plastický vzor trsov trávy. Horná
priehľadná časť poodhaľuje, čo sa schováva vo vnútri vibrátora. Lesklá rukoväť s vystúpeným ovládacím panelom sa
dobre drží v ruke vďaka prelisom na prsty, ktoré nájdete na zadnej strane pomôcky. Rovné odskrutkovateľné dno
hračky tvorí pevnú základňu vibrátora. Môžete si ho preto postaviť na nočný stolík alebo na zem. Krytka zároveň
šikovne schováva dierku pre USB kábel. Celkovo hračka pôsobí mohutne, pritom ale hravo a moderne.

Materiál

Jadro pomôcky je z pevného a odolného ABS plastu, ktorý pokrýva vrstva mäkkého TPR materiálu. Ten potom
samostatne tvorí hornú časť vibrátora, ktorý výrobca spevnil kovovou tyčinkou a rotačnými guličkami.

Farba

Krásne lesklá ružová farba v sebe snúbi túžbu po erotických hrátkach a dobrodružstve. Dámy, podľahnite jej hravému
kúzlu a doprajte si s vibrátorom Deluxe II jedny z najmocnejších orgazmov vo svojom živote.

Rozmery

Stredne veľký vibrátor uspokojí aj ženy milujúce maximálne zaplnenie.
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Celková dĺžka: 28,5 cm
Použiteľná dĺžka: 14,5 cm
Minimálny priemer vibrátora: 3,6 cm
Maximálny priemer vibrátora: 3,8 cm
Celková dĺžka výbežku s ušami: 8,5 cm
Dĺžka výbežku bez uší: 6 cm
Priemer výbežku: 2,8 cm
Hmotnosť: 302 g

mailto:ahoj@ruzovyslon.sk

